
Covid-19 Ülkeye Giriş Düzenlemeleri

1. Güvenli ülkelerden ülkeye giriş

Güvenli bir ülkeden (Avusturya‘ya giriş yapma düzenlemesinin A1 eki) herhangi bir kısıtlama olmaksızın 

ülkeye giriş yapmak mümkündür (Durum: 13.08.2020):

Ülkelerin güncel listesi için bkz.: www.bmeia.gv.at 

 ▪ Avusturya vatandaşları,
 ▪ AB-AET vatandaşları,
 ▪ İsviçre vatandaşları,
 ▪ Avusturya‘da ikamet eden veya Avusturya‘da yaşayan kişiler,
 ▪ Avusturya‘da oturum hakkı bulunan, NAG veya AsylG 2005 uyarınca ikamet eden

     kişiler,
     D tipi vizesi veya § 95 FPG uyarınca resimli kimliği bulunan kişiler için

Bilgilerin güncelliği: 13.08.2020

Kişi şayet geçmiş 10 gün içinde başka ülkelerde de bulunmuşsa,

sadece aşağıdaki şartlar altında kişi ülkeye giriş yapabilir: 

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken PCR testinin negatif çıktığını tasdik eden resmi bir sağlık raporu ibraz eder

      (Önemli: Rapor, 72 saatten eski olmamalıdır). 

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken negatif PCR testini ibraz edemiyorsa, giriş yaptıktan sonra 10 gün boyunca
      karantinada kalmalı ve zorunlu ikamet tasdiknamesini ibraz etmelidir (bununla ilgili masrafları da

      kendi karşılamalıdır).

      Kişi bu süreçte bir PCR testi uygularsa ve sonuç negatif çıkarsa karantina süreci tamamlanabilir (PCR

      testinin ücretini kişi kendisi ödemelidir).

Kişinin geçmiş 10 gün içinde yalnıza bu ülkelerden birinde bulunmuş
olması gerekir.
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(Avusturya‘da ikamet eden veya Avusturya‘da yaşayan ve de 24.07. itibariyle ülke dışında bulunan 
kişiler için 29.07 tarihine kadar düzenleme öncesi hukuki durum geçerlidir.)
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2. Riskli ülkelerden ülkeye giriş

COVID-19 bakımından yüksek risk bulunan bir ülkeden
(Avusturya‘ya giriş yapma düzenlemesinin A2 eki) ülkeye giriş yapılırken bir sağlık raporunun ibraz edil-
mesi gerekir (Durum: 13.08.2020):

Seyahat uyarısının yapıldığı ülkelerin güncel listesi için bkz.:
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Bilgilerin güncelliği: 13.08.2020

Riskli ülkelerden giriş yapma koşulları

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken PCR testinin negatif çıktığını tasdik eden resmi bir sağlık raporu ibraz 

eder (Önemli: Rapor, 72 saatten eski olmamalıdır).

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken negatif PCR testini ibraz edemiyorsa, giriş yaptıktan sonra kişi 

karantinaya girmeli ve zorunlu ikamet tasdiknamesini ibraz etmelidir (bununla ilgili masrafları 

da kendi karşılamalıdır). Kişi, giriş yaptıktan sonra 48 saat içerisinde bir PCR testi yaptırmak 
zorundadır (ücretini kişi kendisi ödemelidir). Test sonucu negatif çıktığında karantina süreci 

sonlandırılabilir.

3. Diğer tüm ülkelerden ülkeye giriş

Diğer tüm ülkelerden (yani Avusturya‘ya giriş yapma düzenlemesinin A1 veya A2 ekinde belirtilmemiş olan

ülkeler) doğrudan ülkeye girişlerde ya bir resmi sağlık raporu ibraz edilerek ya da 10 günlük
karantina sürecine girilerek ülkeye giriş mümkündür.

Diğer tüm ülkelerden giriş yapma koşulları

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken PCR testinin negatif çıktığını tasdik eden resmi bir sağlık raporu ibraz 

eder (Önemli: Rapor, 72 saatten eski olmamalıdır).

 ▪ Kişi, ülkeye giriş yaparken negatif PCR testini ibraz edemiyorsa, giriş yaptıktan sonra karantinaya 

girmelidir. Kişi bu süreçte bir PCR testi uygularsa ve sonuç negatif çıkarsa karantina süreci 

tamamlanabilir (PCR testinin ücretini kişi kendisi ödemelidir).


